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Valentijnsbuffet 
 

(Voor  20 personen) 
 
 

RODEPAPRIKASOEP MET ZURE ROOM 
 
3 uien, olijfolie, 15 salieblaadjes, 8 rode paprika’s, laurier, 4 kl komijn, 2 kl suiker, chilipeper, 1,5 l 
groentebouillon, 4 stengels bleekselder, zestes van een ½ citroen, 2 lookteentje, 20 g basilicum, 20 g 
bladpeterselie, 3 dl zure room light, olijfolie 
 
Werkwijze 
 

1. Spoel de paprika’s, verwijder de steel en de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees van een ½ 
paprika in zeer fijne brunoise en de rest grof. 

2. Pel de uien. Hak de uien en de bleekselder grof en stoof aan samen met de salie in olijfolie 
gedurende 5 min. Voeg de grove paprika erbij. Kruid met pezo, laurier, komijn, suiker en 
chilipeper en laat een 15-tal min. koken onder een deksel. 

3. Mix de soep glad en laat nog even doorkoken met de fijne blokjes paprika, een versnipperde 
lookteen en de zestes van citroen. 

4. Spoel de blaadjes van de kruiden en hak ze fijn. 
5. Serveer de soep met de kruiden en een flinke lepel zure room, druppel er olijfolie over. 

 
 

 
COUSCOUS EN PARELCOUSCOUS MET OVENGEDROOGDE TOMAATJES 
 
3 kleine bakjes kerstomaatjes, 3 el bruine suiker, olijfolie, balsamicoazijn, 4 uien, 250 g parelcouscous, 
250 g couscous, 4 dl kippenbouillon, een snuifje saffraan, olijfolie, 10 g dragon, ½ bosje peterselie, 
400 g fetakaas 
 
Werkwijze  
 

1. Spoel de tomaatjes, wrijf ze droog en snijd ze in 2. Verdeel de tomaatjes over een bakplaat en 
strooi er bruine suiker over. Giet er een scheutje olijfolie en een scheutje azijn over en meng 
ze door elkaar. Droog ze 2 uur in een oven van 140° C. Steek een lepel tussen de deur. 

2. Pel de uien en snijd ze in dunne halve ringen. Bak de uienringen bruin en zet opzij. 
3. Kook de parelcouscous gaar in gezouten water en laat schrikken. Kijk voor de gaartijd op de 

verpakking. 
4. Breng de kippenbouillon aan de kook met de saffraan en giet over de couscous samen met 

een flinke scheut olijfolie. Laat een 10-tal min. staan en maak de couscous los met een vork. 
5. Meng nu de couscous met de parelcouscous, de gebakken ui, pezo en verse dragonblaadjes. 

Doe er eventueel nog wat olijfolie bij. 
6. Hak de peterselie zeer fijn en breek de fetakaas in brokjes. Rol de kaasbrokjes voorzichtig 

door de peterselie. 
7. Verdeel de gedroogde tomaatjes en de fetakaas op de couscous en serveer lauw of koud.  
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OESTERS MET EEN OOSTERSE VINAIGRETTE 
 
Voor de vinaigrette: 2 chilipepers, 4 lente-uitjes, 2 el bieslook, 50 g verse gember, 3 el zoute 
sojasaus, 4 el mirin, 2 el sesamolie, 1 citroen, ½ dl arachideolie 
15 creuze oesters 
 
Werkwijze 
 

1. Snijd de chilipepers (zonder pitjes) in hele fijne brunoise, snijd ook de lente-ui, de bieslook en 
de lookteen heel fijn, rasp de gember. Meng de overige ingrediënten van de vinaigrette door 
de fijngehakte groenten. Pers het sap van de citroen in de vinaigrette en voeg de arachideolie 
toe. Breng op smaak met pezo. 

2. Open de oesters zorgvuldig en presenteer ze op gebroken ijs. Zet de vinaigrette erbij. 
 
 
 
 

COURGETTEROLLETJES MET GEGRILDE AUBERGINES EN VIJGENCOMPOTE 
 
2 courgettes, 2 aubergines, olijfolie, oregano, 2 tomaten, 15 sneetjes pikante chorizo, 15 gedroogde 
vijgen  
 
Werkwijze  
 

1. Was de courgettes en aubergines en snijd de uiteinden er af. Snijd de groenten in fijne, lange 
plakjes met de mandoline. Leg ze op boterpapier op een bakplaat en besprenkel ze met 
olijfolie. Kruid met pezo en oregano. Gaar ze 10 min. in een voorverwarmde oven van 180° C. 

2. Warm de vijgen op in 2 dl rode wijn, laat afkoelen. Snijd de gepelde tomaten in fijne plakjes. 
3. Maak de rolletjes : leg een plakje aubergine op een plakje courgette, voeg een plakje tomaat, 

een sneetje chorizo en twee halve gestoofde vijgen toe. Rol de groenten op zodat de vulling 
mooi ingesloten is, steek er een prikker in. 

4. Besprenkel ze met olijfolie, kruid met grof zeezout en vers gemalen peper en serveer lauw of 
koud. 

 
 
 

BISCUIT MET FRAMBOZEN 
 
Biscuitdeeg : 3 eieren + 1 dooier, 130 g suiker, 100 g bloem, 2 el warm water 
Frambozenlikeur, 500 g marsepein, rode kleurstof, 2,5 dl slagroom + 2 el bloemsuiker, 4 dl 
frambozencoulis, 1 kg verse frambozen, bloemsuiker, munt 
 
Werkwijze 
 

1. Maak een biscuitdeeg: klop de eieren en dooier met de keukenrobot tot een luchtige massa 
en voeg geleidelijk aan de suiker toe tot het mengsel dik en bleek is. Dit kan 5 min. duren. 
Doe er de gezeefde bloem en warm water bij.  

2. Verwarm de oven op 200° c. Smeer het beslag tot een dikte van 1 cm. open op het bakpapier 
en bak het deeg af gedurende 7 min. tot het deeg veerkrachtig aanvoelt. 

3. Leg een vel bakpapier op het aanrecht en bestrooi het met suiker. Draai het deeg om op dit 
bakpapier. Maak het boterpapier los en laat kort afkoelen. Duw 15 ronde vormpjes uit het 
deeg. Besprenkel ze met frambozenlikeur. 

4. Meng de marsepein met rode kleurstof en rol ze uit tussen 2 boterpapiervellen. Steek er 
opnieuw 15 vormpjes uit en leg ze op de biscuit. 

5. Klop de room halfstijf en voeg bloemsuiker en 5 el frambozencoulis toe, klop verder tot de 
room aan de garde blijft hangen. Bewaar koel in een spuitzak. 

6. Spuit de room zorgvuldig op de hartjes en zet er verse frambozen in. Werk af met een 
quenelle vanille-ijs, bloemsuiker en muntblaadjes. 

 


